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2021/2022برسم الموسم الدراسي 

النتائج
عدد العدائين

والفرق المشاركة

المديرية اإلقليمية المحتضنة

و تاريخ البطولة
مرحلة البطولة

النشاط 

الرياضي

عداءة 27عداء و 27تأهل 

للبطولة الوطنية
عداء و عداءة576 2022دجنبر 15وزان األربعاء  الجهوية

العدو 

لم يتوج أي عداءالريفي عداء27 2022دجنبر 27الى 25بني مالل من 
الوطنية

لم تتوج اية عداءة عداءة27 2022دجنبر31الى 29اسفي 

تأهل أربع فرق للبطولة الوطنية فريق اناث13فريق ذكور و 13 2022يناير 12طنجة  الجهوية

كرة 

اتصغيروطنياالثانيةالمرتبة-السلة

صغارالمرتبة الثالثة وطنيا -
فرق ذكور2فرق اناث و 2 2022فبراير 13الى 10أكادير من  الوطنية
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تأهل أربع فرق للبطولة الوطنية فريق اناث9فريق ذكور و 13 2022يناير 26العرائش  الجهوية

الكرة 

صغيراتوطنيا 2المرتبة -الطائرة

مختلطوطنيا 2المرتبة -
فرق اناث2فرق ذكور و 2 2022فبراير10الى 7مكناس من  الوطنية

تالميذ للبطولة الوطنية4تأهل  مشاركين ذكور7اناث و 6 2022يناير 12الحسيمة  الجهوية

(ذكوروطنيا 2المرتبة الشطرنج

(اناث3المرتبة 
تلميذات2+تالميذ 2 2022قبراير 9الى 7مكناس من  الوطنية

تأهل أربع فرق للبطولة الوطنية
فريق اناث11

فريق ذكور16
2022فبراير 16العرائش  الجهوية

كرة اليد

وطنيا صغار4احتالل المرتبة 

فريقين في فئتي 

و 2004/2005/2006

2007/2008

2022مارس 6الى 3ذكور بالعيون من  الوطنية
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تأهل فريق طنجة اصيلة لكرة 

مشاركات 4مشاركين و4+ القدم

في العاب القوى للبطولة الوطنية

مشاركة اربع فرق في كرة القدم

مشارك و مشاركة في العاب 48

القوى

2022مارس 5طنجة في  الجهوية
بطولة التعليم االبتدائي

3المرتبة الثانية كرة السلة والمراكز الرياضية

المرتبة الثالثة كرة القدم
عداء 8+ مشاركة فريق كرة القدم 

وعداءة

يوليوز 20الى 17افران من 

2022 الوطنية

عداء و عداءة للبطولة 14تأهل 

الوطنية

عداء و عداءة247مشاركة 

ذكور160-

اناث87-

2022ابريل 01المضيق  الجهوية 
بطولة السباق على 

الطريق

ذكور4المرتبة 
مشاركات 7مشاركين ذكور و 7

اناث
ماي9الى 5الداخلة من  الوطنية

فرق للبطولة الوطنية4تأهل 

فريق 16فريق اناث و 16مشاركة 

ذكور في فئتي 

و 2004/2005/2006

2007/2008

2022ابريل 1تطوان  الجهوية
6بطولة كرة القدم 

العبين

المرتبة األولى وطنيا مشاركة فريقين ذكور و فريقين اناث
ابريل 17الى 14القنيطرة من 

2022
الوطنية
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و تلميذين تكواندوتالميذ 4تأهل 

للبطولة الوطنيةالكراطيفي 
تلميذة و تلميذ12مشاركة  2022ماي 27تطوان  الجهوية

الكراطي والتكواندو
ميدالية ذهبية ذكور

ميدالية فضية اناث

1ذكور و1ميداليتين نحاسيتين 

اناث

تلميذات في 2تالميذ و2مشاركة 

التكواندو

مشاركة تلميذين في الكراطي

يونيو 04الى 01وجدة من 

2022
الوطنية

تلميذة وتلميذ12تأهل  متباري و متبارية500مشاركة  2022ماي 11المضيق  الجهوية

دهبيةميداليات 2ألعاب القوى

ميداليات فضية2

ميدالية فضية1

تلميذة و تلميذ12مشاركة 
يوليوز 23الى 20افران من 

2022
الوطنية

تأهل فريقي تطوان و الحسيمة للبطولة 

الوطنية
ذكور6فرق اناث و6مشاركة  2022مارس 16الحسيمة  الجهوية

العبين3كرة السلة 
الرتبة األولى وطنيا ذكور

الرتبة الثالثة وطنيا اناث
مشاركة فريق الذكور و االناث 2022يونيو 6الى 4الحسيمة من  الوطنية
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تاهل فريقي مديرية المضيق 

للبطولة الوطنية
ذكور5فرق اناث و 3مشاركة  2022ماي 16مارتيل  الجهوية

الكرة الطائرة الشاطئية

ال شيء مشاركة فريقين ذكور و اناث
يوليوز 14الى 12المضيق من 

2022
الوطنية

النتاجئ احملققة وطنيا
2022فرباير 9اىل 7البطوةل الوطنية املدرس ية للشطرجن مبكناس من 

اصيةلاملرتبة الثانية وطنيا للتلميذ الياس وحيدي من مديرية طنجة

ميةاملرتبة الثالثة وطنيا للتلميذة س ناء لشهب من مديرية احلس  
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2022فرباير 10اىل7البطوةل الوطنية املدرس ية للكرة الطائرة والكرة الطائرة اخملتلطة مبكناس من 

.املرتبة الثانية وطنيا فئة الصغريات ملؤسسة الابرار مبديرية تطوان

.الفنيدقه داوود ابملضيق املرتبة الثانية وطنيا يف فئة الكرة الطائرة اخملتلطة للثانوية التأ هيلية الفقي

2022فرباير 13اىل 10البطوةل الوطنية املدرس ية لكرة السةل  بأ اكدير من 

.املرتبة الثانية وطنيا فئة الصغريات للثانوية الإعدادية الامام ماكل بوزان

املرتبة الثالثة وطنيا فئة الصغار للثانوية الإعدادية طارق بن زايد بطنجة اصيةل
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انث بورززات من  2022مارس27اىل 25البطوةل الوطنية املدرس ية لكرة اليد اإ
املرتبة ال وىل وطنيا فئة الفتيات لفريق الثانوية التأ هيلية احملمدية ابلقرص الكبري

املرتبة الثالثة وطنيا فئة الصغريات لفريق اث اع الامام الغزايل بطنجة

2022ابريل 17اىل 14البطوةل الوطنية لكرة القدم ابلقنيطرة من 
املرتبة ال وىل وطنيا فئه الفتيان،اث اع ترجيست

2022يونيو 4/5/6لعبني ابحلس مية 3البطوةل الوطنية لكرة السةل 
املرتبة ال وىل وطنيا  ذكور حصل علهيا فريق اث احلسن الثاين بتطوان

املرتبة الثالثة وطنيا اانث حصل علهيا فريق اث الباديس ابحلس مية
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2022يونيو 1/2/3/4البطوةل الوطنية للكراطي والتكواندو والريكيب وجدة 

.املرتبة ال وىل وطنيا يف التكواندو ذكورللتلميذ محمد العرسي من تطوان

.املرتبة الثالثة وطنيا يف التكواندو ذكور للتلميذ طه احاممو من تطوان

.املرتبة الثانية وطنيا يف التكواندو اانث للتلميذة اية بوصوف من تطوان

.ملضيق الفنيدقاملرتبة الثالثة وطنيا يف التكواندو اانث للتلميذة مالك خبايل من ا
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تينالجهة خالل الموسم الدراسي المنصرم بطولتين وطنينظمت:

.العبين بالحسيمة3ـ كرة السلة 1

.بمرتيلـ الكرة الطائرة الشاطئية 2



مسالك رياضة ودراسة

 مؤسسات تتوفر على مسلك رياضة ودراسة9تتوفر الجهة على.

 جدد260منهم 648عدد التالميذ الذين يتابعون دراستهم بالمسلك يبلغ.

96تلميذة تتابع دراستها بالمسلك تخصص كرة القدم.

توقيع اتفاقيات شراكة مع الجامعة الملكية لكرة القدم.

 للجيدوتوقيع اتفاقية شراكة مع الجامعة الملكية  .



المراكز الرياضية

لغ عدد المراكز الرياضية التي تتوفر عليها الجهة ب :

.مركزا11

قدر عدد التالميذ المستفيدين من خدمات هذه المراكز ي

.3688: بحوالي 



التكوينات المنجزة

ية ثالث دورات تكوينية خالل السنة الدراس
جالي المنصرمة لكل المديريات اإلقليمية في م

التدريب الرياضي والتحكيم الرياضي
والتسيير اإلداري والمالي للجمعيات 

.الرياضية



ي استغالل الفضاءات الرياضية خارج المؤسسات ف

اطار الدمج بين الوزارتين

والت تم استغالل هذه الفضاءات لتنظيم البط

وى اإلقليمية و الجهوية و الوطنية على مست

دود جميع المديريات اإلقليمية بالجهة، في ح

.البنيات الرياضية المتاحة



شكرا على حسن إصغائكم


